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double bass arco playing between 2012 and 2014, when arco playing was the main focus 

of my practising. My goal was to extend my professional skills to the area between classi-

cal and pop & jazz music which still includes elements of both styles. My project report is 

aimed at professional double bass students from non-classical approach who are interest-

ed in basic bowing techniques and how to develop and maintain those technical skills as 

part of their daily practising routine. 

 

The output of my project is divided into attack, coordination ja intonation exercises. Attack 
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quality attack. Coordination exercises are more demanding for the fingerboard hand and 
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1 Johdanto 
 

Vuonna 2012 opiskellessani viidettä vuotta musiikin ammattiopintoja kontrabasso pää-

soittimenani sain opettajakseni Hannu Rantasen. Hänen työskentelynsä muun muassa 

kansanmusiikin ja tangon parissa vahvisti kiinnostustani kontrabasson jousisoittoon. 

Tavoitteekseni muodostui saavuttaa jousitekniikkaani varmuus jonka turvin voisin työs-

kennellä mm. teatterimuusikkona, helpoissa klassisissa orkesteritehtävissä ja ylipää-

tään käyttää jousta enemmän muusikon työssä. Erityisesti Hannun vaikutuksesta mi-

nua alkoi kiinnostaa jousen käyttö komppaamisessa myös perinteisessä tanssimusii-

kissa ja kansanmusiikissa. Hannun ehdotuksesta ja myötävaikutuksesta hakeuduin 

klassisen koulutuksen omaavan kontrabasson soitonopettajan oppiin ja sain keväällä 

2013 toiseksi opettajakseni Juho Martikaisen. Juhon johdolla palasin jousitekniikan 

perusasioiden ääreen ja tein harjoituksia joiden keskiössä oli kehittää intonaation ohel-

la hyvä koordinaatio selkeiden alukkeiden tuottamiseksi. 

 

Puolen vuoden kuluttua intensiivisen jousisoiton aloittamisesta pääsin jakamaan Han-

nun kanssa basistin tehtävät Lahden kaupunginteatterin musikaaleissa West Side Sto-

ry ja Kun tyttö on hyvä. Soitin Lahden kaupunginteatterissa 33 esitystä sekä useita 

harjoituksia ja vakuutuin hyvän jousitekniikan tarpeellisuudesta jokaiselle ammatikseen 

kontrabassoa soittavalle. Syksystä 2013 alkaen merkittävä osa työtilaisuuksistani tuli 

keikoista joihin liittyi olennaisesti jousisoitto. 

 

Tämä opinnäytetyö on oman tutkimus- ja kehittämistyöni kooste, jossa tolen pyrkinyt 

antamaan työkaluja säestysvalmiuksien kehittämiseen jousisoitossa. Työmenetelminä-

ni ovat olleet: 

 

1. Pop & Jazz –suuntautuneen kontrabasistin jousityöskentelyn kannalta olennais-

ten tekniikoiden määrittely omien kokemusten pohjalta. 

2. Palauttaa mieleen ammattiopiskelu- ja harrastusajoilta suullisessa muodossa 

saadut kohdan yksi kannalta olennaiset harjoitukset. 

3. Muunnella harjoituksia niiden tehon ja mielekkyyden lisäämiseksi. 

4. Tehdä käytännön esimerkkejä kuten esimerkkibassolinjoja, joiden avulla voi 

auttaa lukijaa ymmärtämään tekniikoiden merkitys ja tärkeys. 

5. Sekvensserin ja/tai tietokoneen käyttäminen apuvälineenä harjoittelun äänittä-

miseen tai apuäänten tuottamiseen harjoittelun tehostamiseksi. 
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Työni on suunnattu lähinnä pop/jazz –koulutuksen taustalta kontrabasson soittoa opis-

keleville, jotka ovat soittotunneilla saaneet jo käsityksen kuinka jousta pidetään kädes-

sä ja haluavat oppia soveltamaan jousisoittoa työskentelyssään kevyen musiikin am-

mattilaisina. Kirjoittamistani käytännön sovelluksesta voi olla apua myös klassisen kou-

lutuksen omaaville basisteille, jotka haluavat oppia soittamaan sointumerkeistä. Harjoi-

tukset lähtevät puhtaasti teknisistä harjoitteista kuitenkin musiikilliseen sovellukseen 

päätyen. 

 

Harjoittelufilosofiani pohjautuu ajatukseen soittoteknisen ”peruskunnon” ylläpidosta. 

Monipuolinen freelancerbasisti ei voi koskaan tietää millaisia työtehtäviä tulee vastaan. 

Koska kaikkea mahdollisesti eteen tulevaa ohjelmistoa ei voi opetella ennakkoon, on 

mielestäni tärkeämpää pitää yllä kykyä omaksua nopeasti uutta materiaalia. Tässä 

työskentelyssä nuotinlukutaidon ja eri tyylien tuntemuksen lisäksi keskeistä on soitto-

tekniikka. Ajatuksena on tehdä osana arkista harjoittelurutiinia tietyntyyppisiä teknisiä 

harjoituksia, jotta perusasiat ovat hallussa ja niihin tukeutuen omaksua tarvittaessa 

vaativampia asioita eteen tulevan projektin mukaan. 

 

Monipuolisesti freelancerina työskentelevänä harjoittelussani on korostunut laajan re-

pertuaarin sijaan varautuminen todennäköisiin tilanteisiin. Harjoituksissa olen pyrkinyt 

aukaisemaan sanallisesti mistä on kyse. Lisäksi tarjoan näkökulmia harjoitusten muun-

telemiseksi mahdollisimman suuren harjoitustehon saamiseksi. Tähän mielestäni perin-

teiset kontrabasson soittotekniikkaa kehittävät kirjat – tarjottuja jousitusvariaatioita lu-

kuun ottamatta – eivät ole lähteneet. Kyseessä on kuitenkin harjoittelun mielekkyyden 

kannalta tärkeä asia – ei kuntoillessakaan aina samalla tavalla punnertaminen ole pit-

kässä juoksussa kiinnostavaa, mutta erilaisia punnerruksia käytettäessä saadaan uutta 

tulokulmaa hyvinkin tuttuun asiaan. 

2 Oma kokemukseni basistina kontrabasson ja sähköbasson eroavai-
suuksista 

 

Työni perustuu yhteen keskeisimmästä kontrabasson ja sähköbasson erosta: kontra-

basson soitossa käytetään usein jousta; sähköbasson soitossa ei juuri koskaan. Tässä 

luvussa olen avannut omia kokemuksiani keskeisimmistä eroista kontrabasson ja säh-

köbasson välillä. En ole pyrkinyt luettelemaan itsestäänselvyyksiä vaan kertomaan, 

kuinka nämä itsestäänselvyydet vaikuttavat käytännössä. 
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Aloitin kontrabasson soiton soitettuani sähköbassoa hieman yli kaksi vuotta. Ajatus 

siirtymisestä tuntui aluksi helpolta, koska kielten viritys on sama ja sävelet sijaitsevat 

suhteessa samoilla paikoilla otelaudalla sekä soittimen tehtävä bändissä yhtyeen ryt-

misenä selkärankana säilyi samana. Hyvin nopeasti vastaan tuli kuitenkin kontrabas-

son ja sähköbasson mensuurien1 ero. Kuvitellut ”nauhavälit” olivatkin kontrabassolla 

huomattavasti pidemmät, joten sähköbassosta tuttu periaate käyttää neljää sormea 

otelaudalla ”yksi sormi per nauha” periaatteella ei enää toiminutkaan. Seurauksena oli 

intonaatio-ongelmia sekä turhaa jännitystä ja kömpelyyttä otelautakädessä. Päädyin 

kokeilun kautta lopulta Simandl-tyyppiseen etusormea, keskisormea ja pikkusormea 

käyttävään sormitustekniikkaan (Simandl 1984). Peukaloasemasoitossa2 käytän Fran-

cesco Petracchin Simplified Higher Technique –kirjassa esiteltyä sormitusmenetelmää 

(Petracchi 1982). 

 

Kontrabasson jousenkäyttö on mielestäni erittäin keskeinen ero sähkö- ja kontrabasson 

välillä, koska kielten näppäilyn korvaaminen jousella muuttaa näppäily/jousikäden toi-

minnan täysin. Sähköbassolla opittu otelautakäden ja näppäilykäden koordinaatio so-

veltuu hyvin lähes sellaisenana kontrabassolle, mutta jousen kanssa koordinaation 

joutuu harjoittelemaan uudestaan. Koordinaation ohella ja siihen liittyen haastetta tuo 

myös tuntuman saaminen äänen alukkeeseen. Pizzicato-soitossa alukkeen hallitsemi-

nen on helpompaa, koska kosketus kieleen on suora; jousen kanssa soittajan ja väräh-

televän kielen välissä on muun muassa puuta ja hevosen häntäjouhia, joten tuntuman 

muodostaminen niiden kautta ottaa aikansa. 

 

Kontrabasson soittoon liittyy yleensä käsitys sähköbasson soittoon verrattuna suu-

remmasta voiman tarpeesta. Fyysisen voiman käyttöä olennaisempaa on kuitenkin 

ergonomia eli tapa jolla kehoa käytetään. Voimaa siis tarvitaan, mutta sen lähde ei ole 

lihasvoima vaan enemmänkin vartalon tuki ja raajojen oma paino. Esimerkiksi näppäi-

ly/jousikädessä pyritään hyödyntämään kontrabassossa koko käden painoa; sähkö-

bassossa käden painoa ei tarvita näppäilyyn ja käden paino ”kuolee” yleensä, kun käsi 

lepää soittimen runkoa vasten.  

 

                                                
1 Mensuurilla tarkoitan satulan ja tallan väliin jäävää kielen värähtelevää osaa. 
2 Peukaloasemasoitossa peukalo nousee kaulan takaa kielten päälle ja sitä käytetään myös 
äänten painamiseen. Pikkusormea ei yleensä peukaloasemasoitossa käytetä. 
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Sähköbasson sointiväri pysyy melko samanlaisena koko instrumentin rekisterin alueel-

ta; kontrabassossa sointiväri ohenee ja äänien soinnin pituus (engl. sustain) lyhenee 

merkittävästi ylärekisterissä. Sähköbasson sointiväri on yleensä keskittyneempi (engl. 

focused) ja bassovoittoisempi; kontrabassolla avoimempi (engl. open) ja ontompi. Tä-

män seurauksena sähköbasso on helpompi saada toimimaan vahvistettuna kovilla ää-

nenvoimakkuuksilla eli ”jytäämään”. 

3 Käsitteiden määrittelyä 
 

Esittelen seuraavissa alaluvuissa tässä työssä käyttämiäni käsitteitä, joiden merkitys 

lukijan on hyvä ymmärtää. 

 

3.1 Aluke 

 

The Oxford Companinon to Music määrittelee hakusanan ”attack” vapaasti käännetty-

nä seuraavasti: ”Aluke on täsmällinen ja päättäväinen alku lauletulle tai instrumentilla 

soitetulle sävelelle tai sävelkululle. Hyvä aluke on rytmin keskeinen elementti. --” (Ox-

ford Music Online 2015) 

 

Otavan iso musiikkitietosanakirjan mukaan aluke on ”äänihuulien tai soittimen värähte-

levän osan värähtelyyn saattamisessa tarvittava alkuimpulssi. Vaikka aluketta ei yleen-

sä tietoisesti havainnoida, sillä on huomattava merkitys sointivärin muotoutumiselle ja 

tunnistamiselle. -- ” (Otava 1976, 105) 
 

3.2 Au talon 

 

Au talon on ranskankielinen jousitusohje,  joka tarkoittaa ”jousen tyvellä” (Otava 1977, 

198). 
 

3.3 Dissonanssi 
 

Dissonanssi tarkoittaa riitasointua ja epäsointua. Dissonanssi on konsonanssin vasta-

kohta. (Otava 1977, 58.) Arnold Whittallin mukaan perinteisessä tonaalisessa tai mo-

daalisessa yhteydessä dissonanssi (tai riitasointu) on sointulaatu jossa sävelten välillä 

esiintyy riitelevyyttä. Riitelyyn liittyy odotus purkauksesta konsonanssiin. (Whittall 2015) 
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3.4 Intonaatio 
 

Otavan ison musiikkitietosanakirjan mukaan intonaatio on monimerkityksinen termi, 

joskin kaikkiin merkityksiin liittyy liittyy oikean sävelkorkeuden otto, löytäminen ja pitä-

minen.  Kuvainnollisesti kyseessä on soittimen eri sävelten soinnin tekeminen mahdol-

lisimman täydelliseksi ja mukauttaa sävelet toisiinsa. ”Yksi intonaation tärkeä merkitys 

on vapaassa intonaatiossa vaadittava sävelkorkeuden valinta, säilyttäminen ja mukau-

tus, joka tulee kyseeseen yhtä hyvin laulettaessa kuin soitettaessa sellaisia soittimia, 

joilla ei ole valmiiksi virettyjä sävelkorkeuksia. -- -- Tällainen vapaa intonaatio on omi-

naista varsinkin kaikille otenauhattomille jousisoittimille.” (Otava 1978, 155.) 

3.5 Jousi 

 

Otavan ison musiikkitietosanakirjan mukaan jousen muodostaa taipuisa ja joustava 

puutanko, jonka päiden väliin  on pingotettu hevosen jouhia (Otava 1978, 286). Tässä 

opinnäytetyössä tarkoitan sanalla jousi kontrabasson jousta josta havainnekuvissa käy-

tetään saksalaismallista jousta. 

 

Kuviossa 1 on ylimpänä saksalainen ja alimpana ranskalainen kontrabasson jousi. Tä-

män opinnäyteyön kannalta on tärkeä tietää jousen jousen osista kärki (A), jouhet (B), 

varsi/tanko (C), frossi/kanta (D) sekä tasapainopiste (E, sijainti suuntaa antava). Sak-

salaisen ja ranskalaisen jousen merkittävin ero on frossin (D) koko, joka johtuu saksa-

laismallisen jousen alaotteesta. Ranskalaista jousta vastaavasti pidellään yläotteella 

kuten viulun, alttoviulun ja sellon jousta.  

 

Kuvio 1. Saksalaismallinen jousi ylhäällä ja ranskalaismallinen jousi alhaalla. 
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3.6 Jousen tasapainopiste 
 

Jousen tasapainopiste on kohta, jossa jousen massa jakautuu tasaisesti kohdan mo-

lemmin puolin. Kuviossa 1 on merkitty kirjaimella E suuntaa antava kohta jossa tasa-

painopiste sijaitsee. Tasapainopisteessä jousen hallittavuus ja joustavuus on hyvässä 

suhteessa. Tasapainopisteestä kärkeä kohti hallittavuus heikkenee ja jousi pomppii 

itsekseen helpommin; frossia kohti hallittavuus paranee, mutta joustavuus heikkenee. 

Tietyissä soittotekniikoissa jousi tarvitsee saada pomppimaan hallitusti jolloin tasapai-

nopisteessä soittaminen on ainakin hyvä lähtökohta. 

 

Jousen tasapainopisteen voi määrittää tarttumalla kevyesti jousen varresta kahdella 

sormella ja roikottamalla jousta sormien varassa. Seuraavaksi siirretään otetta vartta 

pitkin kantaa tai kärkeä kohti yrittäen löytää kohta, jossa jousi pysyy vaakatasossa. 

Näin määritetty painopiste on kuitenkin suuntaa antava, koska jousella soittaessa jou-

sen jouhet ovat kieltä vasten – ei varsi. Painopisteen määrittäminen antamalla jousen 

levätä jouhistaan on kuitenkin haastavaa. 

 

3.7 Koordinaatio 
 

Koordinaatiolla tarkoitan kehon osien oikea-aikaista, sulavaa ja tehokasta toimintaa. 

Erityisesti kontrabasson soitossa on mielekästä puhua oikea-aikaisuudesta samanai-

kaisuuden sijaan, koska esimerkiksi otelaudalta painettu sävel soitettaessa pitää säve-

len olla jo painettuna otelautaa vasten ennen kuin näppäily- tai jousikäsi soittaa säve-

len. Soitonopetuksessa ja soittotekniikasta puhuttaessa saatetaan käyttää koordinaa-

tiolle myös synonyymina sanaa synkroni joka Gummerruksen Uuden suomen kielen 

sanakirjan mukaan tarkoittaa samanaikaisuutta (MOT Gummerrus 2015). Mielestäni 

kontrabasson soitossa juuri koordinaatio on oikea sana, koska soittajan kädet tekevät 

eri asioita. 

3.8 Konsonanssi 
 

Arnold Whittallin mukaan perinteisessä tonaalisessa tai modaalisessa yhteydessä kon-

sonanssilla (tai sopusointuisuudella) tarkoitetaan sointulaatua, jossa intervalli tai sointu 

vaikuttaa tyydyttävän täydelliseltä ja vakaalta. Perinteisessä kontrapunktuaalisessa ja 

harmonisessa teoriassa konsonoivat intervallit pitävät sisällään kaikki puhtaat intervallit 

(oktaavi mukaan lukien) ja kaikki suuret ja pienet terssit ja sekstit. (Whittall 2015) 
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3.9 Lihasmuisti 
 

Proseduraalista muistia on usein kutsuttu lihasmuistiksi (Sprenger 1999, 53). Prosedu-

raalinen muisti on muistin osa joka varastoi toistojen tai kokemuksen kautta hankittua 

tietoa liikkeistä tai toimintasarjoista. (OED Online 2014) 

3.10 Punta d’arco 
 

Otavan ison musiikkitietosanakirjan mukaan ”Punta d’arco” tai ”colla punta d’arco” on 

italiankielinen jousitusohje tarkoittaen ”jousen kärjellä”.  (Otava 1976, 619) 

3.11 Pop & jazz -kontrabassonsoitonopiskelija 
 

Omien kokemusteni pohjalta pop & jazz -kontrabassonsoiton opiskelijat ovat usein soit-

taneet sähköbassoa ennen siirtymistään kontrabassoon. Tästä johtuen pop & jazz –

kontrabassonsoitonopiskelijoilla on vahva käsitys soittimesta, koska basson rooli bän-

dissä on heille ennestään tuttu sekä myös sävelten paikat – tai ainakin järjestys - ote-

laudalla. 

3.12 Rytmimusiikki 
 

Rytmimusiikki, populaarimusiikki ja kevyt musiikki mielletään usein synonyymeiksi. Juu-

ri rytmimusiikin erityispiirteeksi katsotaan se, että siihen sisältyy myös kansanmusiikki 

ja kaikki etninen musiikki. (Kurkela 2005) Vanhempi määritelmä löytyy Otavan isosta 

musiikkitietosanakirjasta, jonka mukaan rytmimusiikki on  ”jazzista, nykyaikaisesta 

tanssimusiikista ym. joskus käytetty yhteisnimitys” (Otava 1979). 

 

3.13 Sekvensseri 
 

Hugh Daviesin mukaan sekvensseri on elektroninen laite joka tuottaa automatisoituja 

äänisarjoja (Davies 2015). Tämän työn tekemisessä olen käyttänyt sekvensserinä Ga-

rageBand ja Logic Pro X –tietokoneohjelmia, joiden ohjelmistoinstrumenttien avulla 

olen tuottanut apuääniä tai muita äänimerkkejä harjoittelun tueksi (ks. luku 12.1.) 
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3.14 Sormitukset 
 

Sormituksilla tarkoitan vasemman käden sormia, jotka on numeroitu etusormi (1), kes-

kisormi (2), nimetön (3) ja pikkusormi (4). 

3.15 Säestäminen  
 

Säestämistä kutsutaan rytmimusiikissa yleensä komppaamiseksi. Säestyksen tehtävä-

nä on yleensä tukea esimerkiksi melodiaa. Tietyt soittimet kuten basso ja rummut miel-

letään rytmimusiikin kentällä yleensä komppi- eli säestyssoittimiksi, koska ne yleensä 

työskentelevät melodialle alisteisina. 

3.16 Sävelkorva 
 

Sävelkorva tarkoittaa kykyä tunnistaa ja tuottaa säveliä. Absoluuttisen sävelkorvan 

omaava ei tarvitse tähän apuvälineitä; relatiivisen omaava tarvitsee avukseen lähtö-

kohdan (Otava 1979, 401). 

 

3.17 Time 
 

Grove Music Onlinen mukaan time tarkoittaa muusikon tai yhtyeen rytmistä tarkkuutta  

(London 2015). 

 

3.18 Työntöjousi 
 

Soitettaessa työntöjousta liikutaan jousen kantaa kohti. Kuviossa 11 on piirretty nuotin 

päälle työntöjousta tarkoittava merkintä. 

 

Kuvio 2. Työntöjousi 
 

3.19 Urkupiste 
 

Otavan ison musiikkitietosanakirjan mukaan ”Urkupiste on pitkä, paikallaan pysyvä 

sävel, useimmiten alimmassa äänessä, jota vasten ylemmät äänet liikkuvat, ehkä hy-
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vinkin suurin harmonisin vapauksin suhteessa urkupistesäveleen (vrt. borduna)” (Otava 

1979, 529). Otavan iso musiikkitietosanakirjan mukaan urkupisteen ja bordunan välillä 

ei ole yksiselitteistä eroa länsimaisessa musiikissa. Ulkoeurooppalaisessa musiikissa 

käytetään enemmän nimitystä borduna, koska urkupiste  funktionaalisesti liittyy länsi-

maiseen soinnulliseen tai polyfoniseen musiikkiin (Otava 1976, 434). Tässä opinnäyte-

työssä tarkoitan urkupisteellä pitkänä soivaa säveltä, joka ei välttämättä ole matalin 

ääni. 

3.20 Vetojousi 
 

Vetojousella soitettaessa liikutaan jousen kärkeä kohti. Kuviossa 10 on piirretty nuotin 

päälle vetojousta tarkoittava merkintä. 

 

Kuvio 3. Vetojousi 
 

3.21 Vuorojousin 
 

Vuorojousin soittaminen on soittotyyli, jolla jousisoittajat soittavat ”oletusarvoisesti” ja 

sitä ei yleensä merkitä nuottiin. Jos nuotteja ei ole sidottu toisiinsa, vaihtuu jousen 

suunta aina sävelestä seuraavaan siirryttäessä työntöjousesta vetojouseen tai toisin 

päin.  

4 Muuntelu musiikissa  
 

Tämän opinnäytetyön tekemisessä eräs keskeinen työtapa on ollut muuntelu. Musiikis-

sa muuntelulla on pitkä historia ja erilaisista tekniikoista on tehty kokonaisia kirjoja. 

Käsittelen tässä luvussa kuusi käyttämääni tai tämän työn harjoituksissa sovellettavaa 

muuntelutekniikkaa. Rytmisen, melodisen, soundillisen, modaalisen, harmonisen sekä 

dynaamisen muuntelun. Mainitsemani muuntelumenetelmät eivät ole yksiseliteisiä. 

Esimerkiksi rytminen muuntelu voi olla myös melodista muuntelua, koska melodian3 

muunneltu rytmi voi tehdä melodiasta hyvin erilaisen kuuloisen. 

 
                                                
3 Tulkitsen tässä käsitettä melodia hyvin laajasti. Melodiaan sisältyy sävelkulun soitto tietyllä 
rytmillä.  
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Omassa työskentelyssäni käytettävän muuntelumenetelmän tiedostaminen on ollut 

vähäisempää, mutta ei kuitenkaan olematonta. Intuitiivinen työskentely kysymyksellä 

”Miten tämän voisi soittaa eri tavalla?” on ollut yleisempää ja uskon sen kehittävän 

omaa luovuutta. Luovuutta voi tukea käyttämällä muuntelumenetelmiä, joita esiintyi jo 

barokkimusiikissa. Näistä muuntelumenetelmistä esittelen diminuution, augmentaation, 

rapukäännöksen eli retrogaadin ja peilikäännöksen. 

 

Muuntelua voi tehdä hyvinkin järjestelmällisesti, ja tarpeeksi tiukalla rajauksella voi 

saada järkevän määrän eri vaihtoehtoja, jolloin kaikki vaihtoehdot voi harjoitella. Lu-

vussa kymmenen esittelemääni koordinaatioharjoitukseen olen etsinyt mahdolliset 

vaihtoehdot tiukalla rajauksella päättelemällä ja hieman väljemmällä rajauksella käyttä-

nyt apuna tietokonealgoritmia (liite yksi). Muistutan kuitenkin, että soittamisessa on 

kyse musiikin tekemisestä ja meillä kaikilla on aikaa rajoitettu määrä, joten kaikkia vaih-

toehtoja ei tarvitse käydä läpi – kyseessä on vain pyrkimys vahvistaa harjoitettavan 

asian hallintaa harjoittelemalla sitä hieman eri tavalla.   

 

4.1 Rytminen muuntelu 

 

Rytmisessä muuntelussa muunnellaan sävelkulun rytmiikkaa. Kuviossa 4 alkuperänen 

sävelkulku on rytmitetty uudestaan ensin puhtaasti intuition pohjalta (ensimmäinen ryt-

minen variaatio, joka tuli mieleen). Seuraavaksi alkuperäiselle fraasille on tehty dimi-

nuutio eli nuottien aika-arvot on puolitettu ja seuraavaksi augmentaatio eli nuottien ai-

ka-arvot on kaksinkertaistettu. 

 

Kuvio 4. Rytminen muuntelu 
 

4.2 Melodinen muuntelu 
 

Melodisessa muuntelussa muunnellaan melodiaa. Kuviossa 5 on esimerkkejä melodi-

sesta muuntelusta. Rapukäännöksessä fraasi on käännetty toisinpäin ja peilikäännök-

sessä fraasista on tehty peilikuva ensimmäisen sävelen mukaisesti. 
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Kuvio 5. Melodinen muuntelu 
 

4.3 Soundillinen muuntelu 

 

Soundillisessa muuntelussa sävelkulku pysyy samana, mutta sen soundia eli äänenvä-

riä muunnellaan. Kontrabassolla tämä voisi tarkoittaa vaikkapa pizzicatofraasin soitta-

mista jousella tai näppäilytekniikkaa tai paikkaa muuntelemalla. Esimerkiksi pizzica-

tosävelkulun äänenväriä voi muunnella siirtämällä näppäilykohtaa kielen pituussuun-

nassa ylös- tai alaspäin. 

 

4.4 Modaalinen muuntelu 
 

Max Tabellin mukaan modaalisessa muuntelussa ”Johonkin skaalaan tai moodiin laina-

taan sointuja jostain paralleelista skaalasta4 tai moodista –” (Tabell 2010, 159). Omas-

sa työskentelyssäni olen korvannut kaikki alkuperäisen asteikon sävelet paralleelin 

asteikon sävelillä. Olen kohdannut ilmiölle käytettävän myös nimitystä diatoninen 

transponointi. Esimerkkinä kuviossa 6 ensimmäsen tahdin fraasi on modaalisen muun-

telun avulla muunnettu C-duurista C-lyydiseen. 

 

 

Kuvio 6. Modaalinen muuntelu 
 

  

                                                
4 Tabellin mukaan paralleelilla asteikolla tarkoitetaan samasta lähtösävelestä alkavaa asteikkoa, 
esim. C-duuriasteikko on paralleeli C-kokosävelasteikolle (Tabell 2010, 160) 
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4.5 Harmoninen muuntelu 
  

Harmonisessa muuntelussa  muuntelun kohteena on nimen mukaisesti harmonia. Yk-

sittäistä fraasia on vaikea muunnella harmonisesti, kun se ilmentää harmonian sijasta 

enemmänkin melodiaa. Muuntelu on mahdollista, kun tarkastellaan fraasia jotakin soin-

tua vasten ja pidetään fraasi samana, mutta vaihdetaan sointua. Kuviossa 7 on sama 

fraasi C-duurikolmisointua vasten ja seuraavaksi Fmaj9 sointua vasten. Vaikka sävel-

ten paikka pysyy samana niiden merkitys suhteessa sointuun muuttuu. Sävelten päälle 

merkityt numerot merkitsevät kyseessä olevaa sointusäveltä tai soinnun lisäsäveltä. 

 

 

Kuvio 7. Harmoninen muuntelu 
 

4.6 Dynaaminen muuntelu 
 

Dynamiikan käyttö eli karkeasti sanottuna soiton äänenvoimakkuuden vaihtelu on mie-

lestäni pop/jazz –musiikin koulutuksessa aliarvostettua; klassisen musiikin parissa dy-

namiikan käytöstä puhutaan koko ajan. Dynamiikkavaihtelut harvoin tulevat soittoon 

harjoittelematta, koska ne ovat vaativia instrumentin hallinnan kannalta. Hiljaa soittami-

seksi yleensä joutuu keventämään soittotekniikkaa, joka voi vaikuttaa soiton timeen tai 

svengiin. Vastaavia ongelmia timeen ja svengiin voi tuottaa myös kovaa soittaminen. 

 

Kuviossa 8 soitetaan esimerkkifraasi ”perusvoimakkuudella” eli mezzofortella (mf). 

Seuraavaksi soitetaan sama fraasi aloittaen hiljaisesta dynamiikasta (p, piano) voimis-

taen (<, crescendo) kovaan (f, forte) fraasin loppuun mennessä. Näin fraasista voi saa-

da, jos ei mielenkiintoisemman niin ainakin, erilaiselta kuulostavan. 
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Kuvio 8. Dynaaminen muuntelu 
 

5 Keskeinen kontrabasson jousisoiton opetusmateriaali 
 

Keskeinen kontrabasson jousisoiton opetusmateriaali on omassa työskentelyssäni ollut 

Franz Simandlin New Method for the Double Bass kirjojen osat 1 ja 2 sekä Francesco 

Petracchin Simplified Higher Technique, jotka ovat basistien keskuudessa hyvin tun-

nettuja, koska ne ovat olleet käytössä jo 1900-luvun alkupuolelta saakka. 2000-luvun 

kirjallisuudesta pidän keskeisenä Michael Klinghofferin kirjaa Mr. Karr, Would You 

Teach Me How to Drive a Double Bass? ja suomalaisen Panu Pärssisen teosta Kont-

rabassokirja. 

 

New Method for the Double Bass kirjojen molemmat osat tulivat minulle tutuksi Joen-

suun konservatoriossa opiskellessani. Noin peukalon paksuinen ensimmäinen kirja 

sisältää kattavan määrän harjoituksia, jotka kehittävät orkesterisoittoon liittyviä val-

miuksia.  Kirjassa esitellään Simandlin käyttämä sormitusjärjestelmä ja sovelletaan 

sormitusjärjestelmää eri sävellajeissa kuitenkin samaa kieltä pitkin ei mennä juuri ok-

taavia korkeammalle. Kirjassa esitellään myös yleisimmät jousitekniikat. Ymmärtääk-

seni klassisen musiikin lähtökohdista kontrabassonsoittoa opiskelevat soittavat opinto-

jensa aikana kirjan kokonaan tai lähestulkoon kokonaan läpi. Rytmimuusikolle koko 

kirjan huolellinen läpikäyminen kaiken muun ohella voi olla tarpeettoman suuri urakka. 

Itse olen soittanut kirjaa prima vista –harjoituksina ja käyttänyt mielenkiintoiselta tuntu-

viin harjoituksiin enemmän aikaa. 

 

Siinä missä Simandlin New Method for the Double Bass Volume 1 keskittyi kehittä-

mään valmiuksia orkesterityöskentelyyn keskittyy Volume 2 enemmän kontrabasson 

ylärekisteriin ajatuksena kehittää instrumentinhallintaa solistista soittoa ajatellen. Eri-

koistekniikoista kirjassa käsitellään mm. huiluäänet ja keinotekoiset huiluäänet. Kirjan 

harjoituksia soittava päätyy viettämään paljon aikaa peukaloasemassa ja harjoitusten 

soittaminen onkin hyvä keino hankkia rutiinia peukaloasemasoittoon ja peukaloase-
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maan siirtymiseen. Jousella komppaamista ajatellen tämä kirja ei ole keskeisimpiä te-

oksia, mutta moni kontrabassoa jousella soittava varmasti haluaa kokeilla ainakin jos-

sain määrin soittimen ylärekisteriä johon tämän kirjan harjoitukset ovat varmasti miellyt-

tävä ja musikaalinen keino. 

 

Francesco Petracchin Simplified Higher Technique oli keskeistä harjoittelumaterialia, 

kun opiskelin Juho Martikaisen johdolla vuonna 2013. Tästä kirjasta kävin erityisesti 

läpi harjoituksia 2b, 7 ja 8, jotka ovat kromaattisia harjoituksia joissa soitetaan erilaisilla 

variaatioilla yhtä tai kahta kieltä pitkin kaikki puolisävelaskelet. Erityisesti tämän kirjan 

harjoitusten säännöllisellä soitolla pystyi ”naulaamaan” lihasmuistiin sävelten paikat 

otelaudalla, jonka seurauksena otelautakäden sormien välit supistuivat kieltä ylöspäin 

liikuttaessa. Koin myös harjoitusten soittamisen nopeissa tempoissa kehittävän myös 

otelautakäden voimankäyttöä taloudellisempaan suuntaan. Suosittelen harjoituksen 2b 

soittamista kaikilta kieliltä ja eri sävellajeissa.  

  

”Mr Karr, Would You Teach Me How To Drive A Double Bass?” on kirja, jonka Michael 

Klinghofer on kirjoittanut kokemustensa pohjalta, kun hän opiskeli virtuooso Gary Kar-

rin johdolla neljä vuotta. Päädyin tutustumaan kirjaan nähtyäni ensin kirjan tueksi teh-

dyt YouTube –videot. Kontrabasson soittoa itsenäisesti opiskelevalle tämä kirja yhdes-

sä YouTube –videoiden kanssa on mielekäs keino kontrabasson soiton opiskeluun, 

sillä kirjassa ja videoilla on hyviä harjoituksia ja mielikuvia, jotka helpottavat oikeisiin 

asentoihin hakeutumista. Tässä opinnäytetyössä esitelty alukeharjoitus on sovellettu 

tämän kirjan harjoituksesta. 

 

Panu Pärssisen Kontrabassokirja on todella perusteellinen kontrabasson soittoa käsit-

televä suomenkielinen teos. Kirja on tehty klassista kontrabassonsoittoa ajatellen, mut-

ta kokonaan tai rajattuna se sisältää pop & jazz –kontrabasistillekin hyödyllistä tietoa. 

Kirjassa käsitellään mm. lämmittelyä ja lihashuoltoa, soittoasentoa eri soittotekniikoita 

sekä otelauta- ja jousikättä erillisissä osioissaan. 

6 Äänen aluke 
 

Oikeanlaisen jousiotteen jälkeen suurimpia haasteita kontrabasson jousisoitossa on 

saada ääni syttymään joka kerta toivotulla tavalla ja juuri haluttuun aikaan. Komppaa-

mista ajatellen on tärkeää, että soitetusta äänestä kuulee selvästi ainakin sävelen aluk-

keen (engl. attack). Selvää ja epäselvää aluketta voisi kuvailla vertailemalla basso-
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rummun lyöntiä hiljaisesta lähtevään ja hiljaisesta voimistuvaan symbaalitremoloon. 

Bassorummun lyönnistä kuulee selvästi, mihin isku sijoittuu; symbaalitremolosta ei. 

 

Harjoittelussa on aiheellista käyttää metronomia, jotta voidaan varmistua alukkeen si-

joittumisesta haluttuun paikkaan. Jos mahdollista, soittoa kannattaa myös äänittää, 

koska äänitettä kuuntelemalla voi varmistua paremmin äänien samasta voimakkuudes-

ta eli soiton tasaisuudesta. Samoin äänitteeltä saa helpommin objektiivista kuvaa oman 

soiton rytmisestä täsmällisyydestä. Nykyaikaiset äänitysohjelmistot antavat jopa visu-

aalisen kuvan alukkeiden sijoittumisesta suhteessa metronomiin. 

 

Ergonomialla eli tavalla, jolla kehoa käytetään soittimen äänenmuodostukseen on suu-

rempi merkitys jousisoitossa kuin esimerkiksi ilman jousta tapahtuvassa pizzicato-

soitossa. Harjoittelussa tulee kiinnittää huomiota hyvään seisoma-asentoon, koska 

käsiä kannattelevien lapaluiden tuenta lähtee viime kädessä jaloista. Hartialinja tulee 

pitää suorana ja varsinkaan jousikäden olkapäätä ei pidä päästää työntymään eteen, 

koska muuten menetetään lapaluun tuoma tuki. Kun lapaluu ei kannattele käsiä mene-

tetään myös käden paino, jolloin soittaja joutuu tekemään tarpeetonta työtä painamalla 

jousta kieliä vasten. 

7 Käden paino jousen kautta kieleen - harjoitus 
 

Hyvin monen käsillä soitettavan instrumentin soittamisen pedagogiikkaan liittyy ajatus 

käden painon käytöstä äänenmuodostuksessa pelkän lihaksilla aktiivisesti painamisen 

sijaan. Tässäkään asiassa kontrabasso ei ole poikkeus. Varsinkin jousikäden suhteen 

ongelmaksi muodostuu jousen tiedostamaton kannattelu, jonka seurauksena käden 

paino ei välity kieleen ja äänenmuodostus vaikeutuu. 

 

Seuraavan harjoitukseen sain inspiraation jazzrumpali Harvey Sorgenin klinikalla mar-

raskuussa 2013 esille tulleesta harjoituksesta, josta kehitin kontrabassolle sovelletun 

version. Harjoituksessa lähtöasento oli normaali soittoasento rumpukapula toisessa 

kädessä valmiina lyömään virveliä. Rummun lyönnin sijaan kapulaa lähdettiinkin vie-

mään ylöspäin hitaasti siten, että käsi oli lopulta aivan suorana kapulan osoittaessa 

suoraan ylös. Tämän jälkeen kättä alettiin kapula mukana tuomaan alaspäin edelleen 

hitaasti ja kun oltiin takaisin alkuasennossa rumpua lopulta lyötiin. 
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Kontrabassolla jousen kanssa harjoitusta soveltaessani huomasin sen kehittävän hyvin 

ymmärrystä käden painon merkityksestä. Ajatus tulee Puskalan (1976, äänite)  rentou-

tusharjoituksista, jossa jännitetään lihaksia ja lopulta rentoutetaan ne. Kun harjoitusta 

sovelletaan kontrabassolle, haetaan tuntumaa miltä jousen kannattelu tuntuu. Kun 

jousta lasketaan alaspäin se pysähtyy lopulta kieleen jolloin jousta ei enää tarvitse 

kannatella, ja käden paino välittyy jousen kautta kieleen. 

 

Harjoituksen sovellus kontrabassolle vaihe vaiheelta: 

• Päätä mitä kieltä soitat, soitatko vapaan kielen vai painetun äänen, millä jousen 
kohdalla soitat ja soitatko veto vai työntojousella. 

• Rakenna soittoasento ja laske jousi kielelle valmiina soittamaan aluke. 
• Lähde viemään jousta hitaasti ylöspäin. Jousi voi pysyä koko ajan vaakatasos-

sa (harjoitustilatkin voivat olla usein melko matalia). 
• Päästyäsi ylös saakka kokeile kurkottaa vielä vähän ylemmäs. Kipua ei kuiten-

kaan saa tuntua. 
• Ala tuomaan jousta alaspäin. Tässä hitaan liikkeen merkitys korostuu, koska 

joudut todellakin kannattelemaan jousta maan vetovoimaa vastaan. Havainnoi 
ja tunnustele jousikättä ja koita tuntea lihasten jännittyneisyys. 

• Jousen laskeutuessa lopulta kielelle anna äsken tuntemasi kannattelun tunteen 
kuolla pois ja anna jousen levätä kielellä kätesi rentoutuessa. 

• Käden painon pitäisi nyt välittyä jouseen ja sen kautta kieleen. 
• Soita aluke.  
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Kuvio 9. Harjoituksen kulku 
 

Kuviossa 9 on kuvasarja harjoituksen kulusta. Harjoitus kestää huolellisesti tehtynä 

noin minuutin, josta jousen alas- ja ylösvientiin kuluu molempiin yhtä pitkä aika. Harjoi-

tus päättyy alukkeen soittamiseen. 
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8 Alukeharjoitus 
 

Seuraavassa harjoituksessa (kuvio 10) käydään läpi kaikki vapaat kielet ja pyritään 

soittamaan hyvä aluke jousen kannassa ja kärjessä5 työntö- ja vetojousilla. Heti äänen 

sytyttyä jousi nousee pois kieleltä. Tahdin kolmannella neljäsosalla jousi laskeutuu ta-

kaisin kielelle ja käden paino välittyy jälleen jousen kautta kieleen ja seuraava aluke 

tulee taas tahdin ensimmäiselle neljäsosalle. Itselläni toiminut lähtökohta oli aluksi teh-

dä jokainen liike 20 kertaa (20 vetoa kannassa, 20 työntöä kannassa, 20 vetoa kärjes-

sä, 20 työntöä kärjessä ja kielen vaihto).  

 

Harjoitusta voi tehdä myös ilman metronomia, jos haluaa keskittyä oikeanlaiseen suori-

tustapaan. 

 

 

Kuvio 10. Alukeharjoitus 

9 Alukeharjoituksen käytännön sovellus 
 

Kokeillaan seuraavaksi edellisessä harjoituksessa käytettyä tekniikkaa yksinkertaisen 

valssisointukierron soittamiseen. Kokeillaan soittaa jousen tasapainopiste6- tai kanta-

osalla. Kuviossa 11 on esimerkki bassolinjasta valssityyliseen sointukiertoon. 

 

                                                
5 Kun soittajan halutaan soittavan jousen kantaosalla  merkitään nuottiin ”au talon”; vastaavasti 
kärki merkitään ”punta d’arco”. 
6 Jousen tasapainopistekohta on jousen kohta, jossa jousen massa jakautuu tasaisesti tasapai-
nopistekohdan molemmin puolin. Jousi pysyy vaakatasossa, jos sitä kannatellaan tasapainopis-
tekohdasta. 
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Kuvio 11. Esimerkki bassolinjasta valssisointukiertoon 

10 Koordinaatioharjoitus 
 

Koordinaatioharjoituksen idea pähkinänkuoressa: 

 

• Tavoitteena on saada otelautakäsi ja jousikäsi toimimaan samanaikaisesti eri 
tempoissa. 

• Ideana on kehittää nopeutta, joten kokeile nopeinta mahdollista tempoa ja me-
ne jopa sen yläpuolelle. Kuuntele kehoasi ja tee havainnoi, mitä kehon osia si-
nun tulee rentouttaa pystyäksesi soittamaan nopeammin. 

• Harjoitus on lyhyt joten, kun sen on soittanut muutaman kerran läpi samassa 
tempossa voi tempoa nostaa. Jos tähän harjoitukseen käyttää vaikkapa 15-20 
minuuttia päivittäin, ehtii sitä soittamaan useissa tempoissa. 

• Harjoittele harjoitusta soittamalla hiljaa jolloin joudut soittamaan kevyemmin. 
Hiljaa soittamisen harjoittelussa kannattaa säätää metronomin äänenvoimak-
kuus mahdollisimman hiljaiselle. Näin joudut soittamaan hiljaa tai et kuule met-
ronomia. 
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10.1 Kontaktin haku – vaihe 1 
 

Valitaan asteikko ja soitetaan asteikon ensimmäistä ääntä kuudestoistaosina (kuvio 12) 

ensin hitaassa tempossa hiljalleen tempoa kiihdyttäen. Tässä vaiheessa tulee kiinnittää 

huomiota seuraaviin asioihin: 

 

1. Kontrolli kieleen tulee säilyä. 
2. Jousen nopeus tulee olla riittävä. Liian suuri jousen nopeus tekee äänestä 

epämääräisen ja liian pieni nopeus tappaa ääntä. 
3. Äänen tulee soida vapaasti. Jos joudut prässäämään, kokeile lisätä hartsia. Jos 

ääni tuntuu kuolevan myös suuremmalla jousen nopeudella, käytät todennäköi-
sesti liikaa hartsia. 

4. Pyri hyvään soundiin. On paljon tärkeämpää pystyä soittamaan harjoitusta hy-
vällä soundilla nopeudesta tinkien kuin nopeasti soundista tinkien. 

 

 

Kuvio 12. Kontaktin haku ensimmäisellä äänellä 

 

10.2 Ensimmäisen askeleen harjoittelu – vaihe 2 
 

Otetaan mukaan asteikon seuraava sävel E (kuvio 13). Tässä vaiheessa voi olla ai-

heellista laskea metronomin tempoa kutakuinkin samoihin lukemiin kuin edellisen vai-

heen alussa. Vapaan kielen ja painetun äänen vaihtelu tuo harjoitukseen lisää haastet-

ta. Kiinnitä huomiota samoihin asioihin kuin edellisessäkin kohdassa. 

 

 

Kuvio 13. Koordinaatioharjoituksen toinen vaihe 
 

10.3 Koko harjoitus läpi kontaktin haku aina välissä – vaihe 3 
 

Kolmannessa vaiheessa (kuvio 14) harjoitus soitetaan jo kokonaisuudessaan, mutta 

siinä sovelletaan ensimmäistä ja toista vaihetta. Ensin soitetaan kuvion alinta ääntä, 
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jonka jälkeen itse kuvio ja tämä väli kerrataan. Kertausvälit kannattaa soittaa niin mon-

ta kertaa kunnes ollaan tyytyväisiä soiton laatuun. Kertausvälin ensimmäisessä tahdis-

sa haetaan kontrolli ja seuraavassa tahdissa soitetaan itse kuvio. 

 

 

Kuvio 14. Koordinaatioharjoituksen kolmas vaihe. 

10.3.1 Koko harjoitus ilman apukeinoja 
 

Neljännessä vaiheessa (kuvio 15) jätetään edellisestä vaiheesta apuna käytetty kuvion 

alimman äänen toisto ja kertausvälit pois ja soitetaan harjoitus alusta loppuun. Osana 

harjoittelurutiinia tämä on muoto, jossa harjoitus kannattaa opetella ulkoa. 
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Kuvio 15. Koordinaatioharjoituksen neljäs vaihe. 
 

10.3.2 Koordinaatioharjoituksen sovelluksia – eri yhdistelmiä 
 

Harjoituksen muuntelu on hyvä keino tehostaa sen vaikutusta ja löytää harjoitus sitä 

kautta uudestaan. Harjoitus perustuu kaksi kertaa toistettaviin neljän kuudestoistaosan 

sarjoihin, joissa kaksi säveltä vuorottelevat. Eri yhdistelmiä on 16 jotka on esitelty kuvi-

ossa 16. Johdonmukaisuuden vuoksi olen listannut yhdistelmät A ja O vaikka ne ovat 

yhden sävelen toistamista. 

 

 

Kuvio 16. Yhdistelmiä koordinaatioharjoituksen muunteluun. 
Jos variaatioita haluaa enemmän niin kuvioita voi yhdistellä esimerkiksi soittamalla 

kahdeksasta 16-osasta neljä ensimmäistä kuviosta C ja neljä seuraavaa kuviosta M. 

Tällöin soitettaisiin DDEEEEED. Eri yhdistelmiä on 256 joista pitäisi riittää kutakuinkin 

päivittäin harjoittelevalle tekemistä jo vuodeksi. Eri yhdistelmät on selitetty liitteessä 

yksi. 
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10.3.3 Koordinaatioharjoituksen sovelluksia – eri asteikoita, 2in1 
 

Omassa harjoittelussani olen pyrkinyt harjoittelemaan useampaa asiaa samalla kertaa. 

Yksi keino lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla tämän harjoituksen kanssa on yhdistää 

se osaksi normaalia asteikkoharjoittelua. Kuviossa 17 on sovellettu B-altered -

asteikkoon kuvion 5 yhdistelmällä J. Omalla kohdalla hyväksi olen havainnut esimer-

kiksi F- ja G-pohjaiset asteikot E-kieleltä aloitettuna, koska raskaiden kielten liikkeelle 

saaminen on haastavampaa, mutta kontrabasson soitossa erittäin tarpeellista. 

 

 

Kuvio 17. Koordinaatioharjoituksen sovellus B-altered asteikolla. 
 

10.3.4 Koordinaatioharjoituksen rytmisiä sovelluksia 

 

Sävelten ja niiden järjestyksen lisäksi myös harjoituksen rytmiikkaa voi muunnella. Ku-

viossa 18 on kymmenen erilaista sovellusta koordinaatioharjoituksen rytmiikan muunte-

luun. Esimerkiksi sovelluksessa 1 tahdin toiselle neljäsosalle tulee vuorojousin soitetta-

essa työntöjousi, joka pitäisi saada kuitenkin kuulostamaan samalta kuin vetojousi tah-

din ensimmäisellä neljäsosalla. Sovelluksen 3 16-osatrioli tuo haastetta varsinkin no-

peammissa tempoissa ja matalilta kieliltä soitettuna. 
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Kuvio 18. Koordinaatioharjoituksen rytmisiä muunnelmia 

11 Koordinaatioharjoituksen käytännön sovellus 
 

Seuraavassa sovelletaan koordinaatioharjoitusta soittamalla sen kautta saadun kontrol-

lin avulla neljäsosapohjaiseen tangokomppiin  tahdin viimeiselle neljäsosalle nopea 16-

osapohjainen lähestyminen. Kuviossa 19 on esimerkkibassolinja neljäsosapohjaisesta 

bassokompista tangosointukiertoon. 

 

 

Kuvio 19. Bassolinja tangosointukiertoon. 
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12 Intonaatio - harjoittelumenetelmiä 
 

Kontrabasson soitossa muiden jousisoitinten tavoin intonaatio on keskeisessä ase-

massa. Rytmimusiikissa intonaatiosta on joskus jopa tyylinmukaistakin tinkiä, kun mu-

siikissa painotus on enemmän rytmiikassa. Hyvästä intonaatiosta ei kuitenkaan ole 

haittaa ja useat kanssasoittajat arvostavat hyvällä intonaatiolla soittavaa basistia. Hyvä 

intonaatio tulee hyvästä lihasmuistista ja sävelkorvasta.  

 

12.1 Sekvensseri soittaa mukana 

 

Sekvensseri (ks. luku 3.13) on hyvä apuväline intonaation harjoittelussa. Ideana on, 

että sekvensseriin ohjelmoidaan tai soitetaan sama sävelkulku joka aiotaan soittaa ja 

pyritään soittamaan se sekvensserin kanssa yhdessä. Näin oman soiton vireen voi 

korjata korvakuulolta, kun sekvensseri soittaa samoja säveliä. Sekvensseri tekee myös 

harjoittelusta ergonomisempaa, kun ei tarvitse soittoasennossa kurkottaa esimerkiksi 

pianolle soittaakseen itselleen apuääniä. 

 

Omassa harjoittelussani käytin sekvensseriä runsaasti apuna, kun harjoittelin erilaisia 

asteikoita. Asteikkoharjoittelussa suosittelen myös syöttämään asteikon alkamaan esi-

merkiksi terssistä tai kvintistä. Näin joutuu kuuntelemaan intervallien puhtautta. Kuvios-

sa 20 on esimerkki E-duuriasteikosta. Ylemmät pienellä piirretyt nuotit (nuotinvarret 

ylöspäin) soittaa asteikon mukaisen kvintin alemmalle äänelle. Soittaja soittaa sek-

vensserin kanssa alempaa ääntä (nuotinvarret alaspäin) kuunnellen sävelpuhtauden 

kahden äänen välisestä intervalSlista. Harjoituksen voi kääntää myös toisin päin jolloin 

sekvensseri soittaa alempaa ääntä; soittaja ylempää.  

 

 

Kuvio 20. Sekvensserin käyttö apuvälineenä. 
 

Kontrabasson soitossa kuulokuva soitettavasta sävelestä tai sävelkulusta on tärkeä ja 

sekvensseri on hyvä keino kuulokuvan saamiseksi. Kehoitan kuitenkin pyrkimään sek-

vensserin käytöstä mahdollisimman nopeasti eroon ja hakemaan kuulokuvan asteikos-
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ta ilman apuvälineitä tai korkeintaan perusäänen avulla ja laulamalla asteikon ennen 

sen soittamista joka kehittää myös säveltapailutaitoja. 

 

12.2 Urkupisteäänen käyttö 
 

Syksyllä 2014 opiskellessani Metropolia Ammattikorkeakoulussa sain opettajakseni 

Tero Tuovisen, joka ensimmäisten soittotuntien aikana esitteli hänelle intialaisen musii-

kin kautta tutuksi tulleen urkupisteäänen käytön. Urkupisteääntä voi soittaa toinen 

muusikko tai jokin muu äänilähde kuten sekvensseri. Tämä harjoittelumenetelmä oli 

minulle silmiä avaavaa, koska olin juuttunut ajatukseen jonka mukaan apuäänen tulee 

olla konsonoiva. 

 

Urkupisteääntä käytettäessä oma soitto voidaan suhteuttaa urkupisteääneen. Koska 

sävel ei vaihdu toiseen säveleen, voidaan sävelpuhtautta hakea niin pitkään kunnes 

oma soitto ja pedaaliääni soivat yhteen halutulla tavalla. Dissonoivat  intervallit soivat 

myös tietyllä tavalla, joten urkupisteäänen kanssa niitäkin voi kuunnella tarkemmin ja 

kokeilla sekä hakea toivottua sävelpuhtautta. 

 

12.3 Soittimen kuuntelu 
 

Syksyllä 2008 aloitettuani opinnot Esko Kauppisen johdolla hän puhui minulle soittimen 

yläsävelsarjojen kuuntelusta soiton aikana. Ajatus ei aivan auennut minulle, mutta kuu-

den vuoden jälkeen muistin kyseisen soittotunnin ja aloin pohtia ajatusta. Tutustuttuani 

ensin urkupisteäänen käyttöön harjoittelun apuna sain tuntuman ”rikkaasti” soivasta 

sävelestä. Pyrin saamaan yksittäisen sävelen soittamiseen ilman apuvälinettä saman-

laisen tuntuman. 

 

Ryhdyin harjoittelemaan menetelmänä soittaa samaa ääntä pitkään ilman apuääntä tai 

viritysmittaria ja saada ääni soimaan mahdollisimman rikkaana. Olen käyttänyt  tämän 

menetelmän kanssa apuna taustanauhaa, joka antaa jonkinlaisen merkin 30-60 sekun-

nin välein. Tämä merkki on ollut esimerkiksi symbaalin isku ja se on vain kertonut, että 

tietty määrä aikaa on kulunut ja voin siirtyä seuraavaan säveleen. Kyseessä ei ole mi-

kään äärimmäinen timen7 ylläpitoharjoitus vaan ajatuksena on saada harjoittelua me-

                                                
7 Time tarkoittaa muusikon tai yhtyeen rytmistä tarkkuutta. (London) 
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nemään eteenpäin yhteen ääneen juuttumisen sijaan ja toisaalta myös sitoa keskitty-

mään yhteen ääneen halutuksi ajaksi miettimättä ajan kulumista. Harjoituksessa on 

tärkeää, että soitin on viritetty, koska vapaat kielet resonoivat mukana rikastaen soitti-

men ääntä vaikka niitä ei aktiivisesti soitettaisikaan. Tämä on helpoin havaita esimer-

kiksi E-kielen matalinta G:tä soitettaessa, jolloin yläsävelsarjasta johtuen vapaa G-kieli 

resonoi silminnähden.  

 

Esimerkki harjoituksen kulusta: 

 

• Valitaan soitettava asteikko – esimerkkinä Bb-duuri – ja käynnistetään tausta-

nauha, joka antaa äänimerkin 45 sekunnin välein. 

• Soitetaan asteikon ensimmäistä ääntä ja haetaan hienovirettä pienillä liikkeillä 

muuttamalla ääntä painavan sormen asentoa tai siirtämällä sormea kieltä pitkin 

ylös- tai alaspäin. Kuunnellaan koko ajan missä kohtaa ääni soi mahdollisim-

man rikkaasti. Kiinnitetään myös huomiota jousen paikkaan kielellä ja liikkeen 

tasaisuuteen. Ääni kannattaa pyrkiä soittamaan melko hiljaa (piano tai mezzo-

piano), koska soittimen ”huudatusta” on epämiellyttävä yrittää kuunnella keskit-

tyneesti. 

• Äänimerkin jälkeen siirrytään asteikossa seuraavaan säveleen ja kiinnitetään 

huomiota jälleen edellisen kohdan asioihin. Äänimerkin jälkeen taas siirrytään 

seuraavaan säveleen kunnes äänimerkki kuuluu taas ja niin edelleen. 

• Kun ollaan soitettu oktaavin verran, voidaan soittaa asteikko takaisin alas. Koh-

tien 2 ja 3 mukaisesti. Ylintä ääntä ei tarvitse tuplata. 

• Kun ollaan soitettu asteikon ensimmäistä ääntä taas 45 sekuntia, on harjoitus 

päättynyt.  

 

Edellä mainitulla tavalla aikaa kului 11 minuuttia ja 15 sekuntia, joka on pitkä aika soit-

taa keskittyneesti. Harjoitus kannattaa soittaa vain kerran päivässä ja mielellään osana 

harjoittelun aloittamista, jolloin saadaan harjoittelulle rauhallinen ja keskittynyt aloitus. 

13 Pohdintaa 
 

Opinnäytetyöni tuloksena syntyi kokoelma aluke-, koordinaatio- ja intonaatioharjoituk-

sia pop & jazz –kontrabassonsoiton harrastaja- ja ammattiopiskelijoille. Harjoitusten 
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tehokkuuden ja mielekkyyden lisäämiseksi käsittelin myös runsaasti harjoitusten muun-

telua, joka on erittäin keskeinen osa omaa harjoittelufilosofiaani. 

 

Päädyin esittelemään harjoitukset järjestyksessä, jossa luodaan ensin perusta hyvälle 

alukkeelle tuomalla käden paino mahdollisimman hyvin kielelle (luvut 6-8). Liitin harjoi-

tuksessa kehitetyn tekniikan käytännön esimerkkiin luvussa 9, jossa soitetaan vals-

sisointukiertoa. Seuraavana tulevissa koordinaatioharjoituksissa (luku 10) edellytetään 

jo käden painon ja alukkeen tuottamisen hallintaa ja niiden onkin tarkoitus kulkea koko 

ajan mukana. Luvun 12 intonaatioharjoituksissa soitetaan enemmän pitkiä ääniä aikai-

sempien lukujen harjoitusten keskittyessä enemmän lyhyisiin ääniin ja alukkeeseen. 

Luvussa 12 aikaisempien lukujen aluke- ja koordinaatioasiat ovat edelleen läsnä. En 

kuitenkaan liittänyt intonaatioharjoitukseen käytännön esimerkkiä, koska intonaatio on 

kontrabasson soitossa jatkuvasti läsnä. 

  

En käsitellyt työssäni juurikaan erilaisia sormitusmahdollisuuksia. Myös intervallit har-

joituksissa olivat lähtökohtaisesti pieniä (yleensä sekunti). Laajempien intervallien käyt-

tö olisi vaatinut enemmän sormitusten käsittelyä tai ainakin ohjeistamaan lukijaa erilais-

ten sormitusten kokeiluun. Potentiaalisen lukijan eli neljää sormea käyttävän sähköba-

sistitaustaisen kontrabasistin kannalta sormitusmenetelmiä olisi ehkä ollut syytä avata 

enemmän. 

 

Käsittelin harjoitusten rytmisiä muuntelumahdollisuuksia vähäisesti. Tämä oli tietoinen 

valinta, koska halusin säilyttää pääpainon alukkeessa, peruskoordinaatiossa ja into-

naatiossa. Rytmin muuntelu olisi tuonut eteen tilanteita, joissa ei välttämättä olisi voinut 

soittaa vuorojousin tai käyttämään veto- tai työntöjouseen eri suuruista liikettä. Jousen-

käytön määrästä8 puhuttaessa sanallinen ja nuottikuvaan perustuva työni esitystapa 

olisi saattanut olla liian raskas ja tekstin ja nuottien tueksi olisi ehkä ollut aiheellista 

tehdä videomateriaalia. 

 

Työni merkittävin jatkotutkimusmahdollisuus on esiteltyjen harjoitusten kautta saatavan 

tekniikan vieminen oikeisiin musiikillisiin tilanteisiin. Jatkotutkimuksessa tulisi kartoittaa 

muitakin musiikkityylejä - tässä työssä mainitun tangon ja valssin lisäksi – joissa jousel-

la säestämistä voisi soveltaa. Esimerkiksi jousen käyttö komppaamisessa kansanmu-

siikkiympäristössä voisi olla avartavaa ja uraauurtavaa.  

                                                
8 Jousenkäytön määrällä tarkoitan jouhien suuntaisen liikkeen laajuutta. 
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Liite 1: Koordinaatioharjoituksen 256 variaatiota 
 

Algoritmilla selvitetyt variaatiot koordinaatioharjoitukselle. 
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Liite 2: Kuunteluvinkkejä 
 

Alla olevat levyt olen etsinyt Discogs ja Allmusic –palveluista hakuehtona argentiinalai-

nen basisti Pablo Aslan. Eräs keskeisiä ajatuksia tässä työssä on ollut yhdistää jousi-

soittoa rytmimusiikkibasistin työskentelyyn ja alla olevat levyt ovat hyviä esimerkkiä 

kuinka jousta voi käyttää myös säestämiseen. 

 

Mark Weinstein: Todo Corazon  (Jazzheads 2013) 

Pablo Aslan: Avantango (Zoho Music 2004) 

Pablo Aslan: Buenos Aires Tango Standards (Zoho Music 2007) 

Pablo Aslan: Tango Grill (Zoho Music 2001) 

Pablo Aslan Quintet: Piazzolla In Brooklyn And The Rebirth of Jazz Tango (Sound-

brush Records 2011) 

Paquito D'Rivera Quintet Special guest Trio Clarone: Jazz – Clazz (Timba Records 

2010) 

Roger Davidson with the Frank London Klezmer Orchestra: On the Road of Life 

(Soundbrush Records 2011) 


